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La şedinţă participă un număr de 19 consilieri în funcţie, lipsind domnii consilieri  

Ţurcanu Eugen, Ghiorghiţă Florin, Iavorenciuc Gheorghe şi Apostoliu Eugen, care au 
depus cerere de învoire, la mapa preşedintelui de şedinţă. 
 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 
             Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 265/2013, pentru modificarea 

H.C.L.nr.34/28.02.2013 privind aprobarea cererii de finanțare aferentă proiectelor 

“Reabilitare termică în vederea creşterii eficienţei energetice a blocului de locuinţe nr. 21, 
sc. A, B, C strada Împărat Traian din municipiul Botoşani”, “Reabilitare termică în vederea 
creşterii eficienţei energetice a blocului de locuinţe nr. 40, sc. A, B,C, D, E,  strada  
Săvenilor din municipiul Botoşani”,  “Reabilitare termică în vederea creşterii eficienţei 
energetice a blocului de locuinţe nr. 14, sc. A, B strada Tudor Vladimirescu din municipiul 
Botoşani” şi a cheltuielilor aferente şi a mecanismului de recuperare a cheltuielilor, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 266/2013, privind aprobarea 
documentatiei “P.UD. – str. Ştefaniţă Vodă nr. 36“ în vederea realizării obiectivului 
“construire locuinţă parter“, cu 18 voturi pentru şi o abţinere (d-na consilier Bucşinescu). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.267/2013, privind  aprobarea 
documentaţiei “P.U.D. – str. Drumul Tătarilor nr. 86 “ în vederea realizării obiectivului 
“construire locuinţă  D + P + M“, cu 18 voturi pentru şi o abţinere (d-na consilier 
Bucşinescu). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 268/2013, privind  aprobarea 
documentaţiei  “P.U.D. – str. Libertăţii nr. 20“ în vederea realizării obiectivului “construire 
locuinţă D + P“,  cu 18 voturi pentru şi o abţinere (d-na consilier Bucşinescu). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 269/2013, privind  aprobarea  
documentaţiei  “P.U.D. – Aleea Constantin Iordăchescu nr. 6“ în vederea realizării 
obiectivului “construire  locuinţă D + P + 1E  şi împrejmuire  teren”, cu unanimitate de voturi 
a consilierilor prezenţi (19). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 270/2013, privind aprobarea 
documentaţiei “P.U.D. – str. Constantin Dracsini  nr.16 bis” în vederea realizării obiectivului 



“construire locuinţă P + M si împrejmuire teren”, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenţi (19). 
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 271/2013, privind  aprobarea 
documentaţiei “P.U.D. – str. Constantin Dracsini nr 16“ în vederea realizării obiectivului 
“construire locuinţă P+1E, anexă gospodărească, foişor, beci, împrejmuire teren şi 
racordare utilităţi“, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19).   
 
 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 272/2013, privind  aprobarea 
documentaţiei “ P.U.Z. – str. Drumul Tătarilor nr. 46-48 “ în vederea realizării obiectivului 
“construire hală producţie mobilier , anexe hale producţie pentru prelucrare materie primă si 
depozitare produse finite de mobilier şi şoproane pentru depozitare cherestea“, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 273/2013, privind   aprobarea 
documentaţiei “P.U.D. – str.Octav Onicescu nr 11 A“ în vederea realizării obiectivului 
“construire  locuinţă P + 1E“, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 274/2013, privind 

modificarea şi completarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului de 
salubrizare din Municipiul Botoşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.3 din 31 
ianuarie 2008, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 275/2013, privind aprobarea 

preţului local al energiei termice facturată populaţiei din municipiul Botoşani în scopul 
încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde menajere, cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenţi (19). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 276/2013, privind aprobarea 
cererii de scutire la plata impozitului pe clădiri, pe anul 2013, pentru o persoană cu contract 
de voluntariat pentru situaţii de urgenţă, care a depus cerere de scutire, cu unanimitate de 
voturi a consilierilor prezenţi (19). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.277/2013, privind aprobarea  

schimbului  între terenul proprietatea municipiului din zona Pacea – fosta incintă Prodcoop 
şi un teren proprietatea privată a S.C.”Foliplast”  amplasat în cartier  ANL Cişmea, cu 17 
voturi pentru şi 2 abţineri (d-nii consilieri Buliga şi Ursuleanu). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 278/2013, privind aprobarea 

concesionării prin încredinţare directă a unui teren amplasat în cartier Cişmea, urmare 
vânzării locuinţei edificată pe teren atribuit conform Legii 15 din 2003, cu 17 voturi pentru, o 
abţinere (d-nul consilier Cristescu) şi un vot împotrivă (d-nul consilier Furtună). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 279/2013, privind trecerea 

din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unor mijloace fixe proprietatea 
municipiului – elemente de semaforizare, în vederea casării, cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenţi (19).    

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 280/2013, privind 

modificarea suprafeţei terenului transmis în administrarea S.C. URBAN SERV S.A., afectat 



de spaţiul de stocare temporară de deşeuri, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi 
(19). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 281/2013, privind trecerea 
din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unor mijloace fixe proprietatea 
municipiului, concesionate către S.C. MODERN CALOR S.A., în vederea casării, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19).    

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 282/2013, privind prelungirea 

unor contracte de concesiune, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19). 
 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 283/2013, privind prelungirea 

contractelor de închiriere a unor spaţii din punctele termice, cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenţi (19). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 284/2013, privind 

completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului, cu 
unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 285/2013, privind 

transmiterea în folosinţă gratuită a imobilului „Sală de sport – Colegiul Mihai Eminescu” 
către C.N.I. în vederea reabilitării şi modernizării, cu unanimitate de voturi a consilierilor 
prezenţi (19). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 286/2013, privind aprobarea 
Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013, cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenţi (18). 

 
NOTĂ: La acest proiect de hotărâre d-nul consilier Ursuleanu  nu era în sală. 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 287/2013, privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii:„Reabilitare Instalaţie electrică 
Şcoala nr. 7 Corp A”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19). 
 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 288/2013, privind aprobarea 
indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţie  “REABILITARE CALE DE 
RULARE TRAMVAI TRONSON A+B”, cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenţi (19). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 289/2013, privind 

modificarea şi completarea HCL 283/2011 prin care s-a aprobat transmiterea unei 
suprafeţe de 550 m.p. teren proprietatea municipiului Botoşani, în folosinţa gratuită Direcţiei 
Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani, cu unanimitate de voturi a 
consilierilor prezenţi (19).  

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.290/2013, privind aprobarea 

schimbului între terenul proprietatea S.C. ASIT SERVICES S.R.L. din str. 1 Decembrie nr.7 
şi terenul proprietatea municipiului din Calea Naţională nr.58 G, cu 17 voturi pentru, o 
abţinere (d-nul consilier Cristescu) şi un vot împotrivă (d-nul consilier Furtună). 

 



 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 291/2013, privind aprobarea 
asocierii Consiliului Local al municipiului Botoşani cu „ Asociaţia pentru Promovarea Culturii 
în Est – Culturest” în vederea înfiinţării unui muzeu al vieţii cotidiene în comunism, cu 18 
voturi pentru şi o abţinere (d-nul consilier Furtună).  

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 292/2013, privind 

modificarea componenţei unor comisii organizate de Consiliul Local, precum şi pentru 
înlocuirea reprezentanţilor Consiliului Local în unele colective de conducere, cu unanimitate 
de voturi a consilierilor prezenţi (19). 

 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr. 293/2013, privind 

transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului 
Botoşani către Asociaţia Piticul BEK, cu 16 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă (d-nii consilieri  
Cristescu, Furtună şi Ursuleanu). 
 

    ŞŞeeddiinnţţaa  ssee  îînncchhiiddee  llaa  oorraa  1122,,2200..  

  

  ÎÎnn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  ddiissppoozziiţţiiiillee  aarrtt..  1100  ddiinn  LLeeggeeaa  nnrr..  5522//22000033  pprriivviinndd  ttrraannssppaarreennţţaa  

ddeecciizziioonnaallăă  îînn  aaddmmiinniissttrraaţţiiaa  ppuubblliiccăă,,  mmiinnuuttaa  ssee  vvaa  ppuubblliiccaa  llaa  sseeddiiuull  PPrriimmăărriieeii  MMuunniicciippiiuulluuii  

BBoottooşşaannii  şşii  ppee  ssiittee--uull  pprroopprriiuu..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    PPRREEŞŞEEDDIINNTTEE  DDEE  ŞŞEEDDIINNŢŢĂĂ,,                                    SSEECCRREETTAARR,,  

                                        CCoonnssiilliieerr,,  BBuuccşşiinneessccuu  LLiiddiiaa                                                          IIooaann  AAppoossttuu  
 
 
  


